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Sukelluskalastus
Sukelluskalastus on viime vuosina kasvattanut suuresti suosiotaan kotimaassa. Lajissa yhdistyvät vahva fyysinen kunto
(sukelluskestävyys) ja rauhallinen mielenhallinta. Mielenkiintoa lisää se, ettei sukelluskalastaja ole koskaan täysin oppinut
ja laji tarjoaa yllätyksiä ja jännitystä vuodesta toiseen. Olosuhteet veden alla ovat joka kerralla erilaiset: on merivirtoja
pohjassa ja pinnassa, vedenlämpö vaihtelee, näkyvyydet muuttuvat ja kalojen käyttäytyminen vaihtelee riippuen vuodenja vuorokaudenajasta. Kalojen löytäminen ja saaminen vaatii vuosien kokemuksen ja useat kotimaan- ja maailman huiput
ovatkin jo saavuttaneet keski-iän kynnyksen – jopa ylittäneet sen.
Sukelluskalastuksessa kalanpyynti suoritetaan vapaasukellusvälineiden (maski, snorkkeli ja räpylät) sekä harppuunan avulla.
Harppuuna on yleensä kumiviritteinen ja pituus vaihtelee näkyvyydestä riippuen 75-120cm välillä. Muita varusteita ovat
puukko, turvapoiju pinnassa sekä kalapiikki saaliin kuljetusta varten. Taktiikoita pyynnissä on useita; kalastaja voi maastoutua
sopivaan paikkaan kasvustoon ja odottaa ohi uivia kaloja, hän voi etsiä kaloja piiloista esimerkiksi kivien koloista, kaislikoista
tai hiekasta, hän voi maata liikkumatta pohjalla ja odottaa jos uteliaan kalat tulevat lähelle tai leijua välivedessä kalaparvien
odotetulla reitillä. Keinoja on monia ja saaliin tulon yleensä ratkaisee tietämys mitä kalaa on milloinkin liikkeellä. Kalansaaliiden
mittaamisessa käytetään kilpailuissa pistelaskujärjestelmää, joka perustuu kalalajeihin, niiden määrään ja painoon. Kilpailuissa
on sekä yksilö- että joukkueluokat, jolloin jokaisen kilpailijan saamat pisteet lasketaan sekä yksilökohtaisesti että joukkueittain.
Kotimaan kilpailukalenteriin kuuluun kuusi ranking kilpailua, joihin on ottanut osaa keskimäärin 30 kilpailijaa. Suomen nousu
lajin pohjoismaiseen eliittiin on jo tapahtunut ja maajoukkue voitti kultaa syyskuussa 2002 järjestetyissä PM – kilpailuissa.
Vuonna 2003 maajoukkue osallistui Euro-Afrikan mestaruuskilpailuihin Portugalissa ja lunasti paikan 2004 MM-kilpailuihin
sijoittumalla kahdeksannelle tilalle. Tänä vuonna maajoukkue sai hopeaa arvostetussa Kristiansund Cupissa Norjassa. Lajiin
voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.teamkampela.com sekä www.sukeltaja.fi
”Meri riehuu ympärilläni, valkoiset pärskeet rauhoittavat mieltä ja sielua. Aloitan keskittymisen sukeltamiseen. Hengitän
syvään, suljen arkiset asiat pois ja lähden liukumaan kohti syvyyksiä. Avaan silmäni, olen toisessa maailmassa. Olen ahdin
valtakunnassa. Piiloudun kasvillisuuden ja kivien sekaan. Pulssini nousee. Ensimmäiset merenolennot lähestyvät minua.
Yhtäkkiä iso meriahven syöksyy eteeni, jahdaten mustekalaa. Katson saalistajaa silmään ja laukaisen harppuunani. Mustekala
pelastuu, mutta suurempi peto on kohdannut veroisensa. Lähden nousemaan kohti huutavaa merenpintaa kala sylissäni.
Valkoisissa pärskeissä palaan takaisin taas tähän todellisuuteen ja siirrän illalliseni veneeseen. Yksi elämä, kaksi maailmaa”.
Ote Matti Pyykön kalastuspäiväkirjasta.
Chilen MM -kilpailut
Joka toinen vuosi järjestettävät sukelluskalastuksen MM-kilpailut järjestetään 11.-14.11.2004 Iquiquessa, Chilessä. Kilpailuihin
osallistuu karsintojen perusteella noin 70 sukelluskalastajaa 20 maasta. MM -kilpailuihin osallistuvat maailman parhaat, osin
ammatikseen lajia harrastavat urheilijat lajin perinteikkäistä suurmaista, kuten Italiasta, Espanjasta, Ranskasta ja Australiasta.
Suomi sijoittui Euro-Afrikan karsintalohkossa kahdeksanneksi ja lähtee parantamaan sijoitusta MM-kisoihin. Varsinainen
kilpailu on kaksipäiväinen ja kumpanakin päivänä kilpailuaika on fyysisesti erittäin vaativat 6 tuntia. Kilpailun aikana parhaat
urheilijat sukeltavat jopa 150 kertaa ajoittain 30m syvyyteen etsimään kalaa. Jokaisella kilpailijalla on käytössään oma vene
kuljettajineen. Kilpailuun valmistautuminen vaatii vähintään kahden viikon harjoitusjakson paikanpäällä, jolloin tutustutaan
tarkasti kilpailualueisiin ja kalastoon.
Suomen maajoukkue
Sukeltajaliitto ry on nimennyt Chilen MM -kilpailuihin lähtevän Suomen maajoukkueen viime vuoden kotimaan rankingkilpailuiden
sekä PM- kilpailumenestyksen perusteella. Suomen kuusihenkiseen joukkueeseen kuuluvat Jukka Levonen, Matti Pyykkö,
Tero Salin ja varamiehinä Kimmo Hohkuri ja Jukka Rapo sekä kapteenina Ville Lahikainen.

Kuin
kala
vedessä!

Suomen sukelluskalastuksen maajoukkuetta Chileen ovat tukeneet seuraavat yritykset.

Alan viimeisimmät uutuudet
ja uutiset suoraan kotiisi
6 kertaa vuodessa!
Tilaa +358 9 413 97 300
tai hae irtonumero lähimmästä
lehtipisteestä!

Matti Pyykkö
Valokuvaaja Helsingistä, s. 16.10.1973
Sukelluskalastajana Matti on Pohjoismaiden valioita. Matin vahvuuksia on hänen loputon
peräänantamattomuutensa sekä luonnollinen kalastajan vaisto.
Kotiseura: Team Kampela, Helsinki
Sukelluskalastuksen arvokisamenestys:
PM: mestari 1998, 2002, 2004 pronssi 2003 joukkuekulta 2001 & 2000 & 2002
SM: kulta 2003 ja 2004, hopea 2001, 2000 ja 1998, joukkuekulta 2000 ja 2003
Kristiansund Cup hopea 2003 ja 2004, Joukkuekulta 2001, joukkuehopea 2003 ja 2004
Viron tasavallan mestaruus 2002, joukkuehopea

Jukka Levonen
Urheiluhieroja Raumalta, s. 29.10.1963
Jukka on uskomaton persoona, jonka elämässä kädet ovat kultaa kalliimmat. Käsillään
hän hoitaa ihmisiä ja on voittanut kaiken mahdollisen uppopallossa. Vahvuutena
sukelluskalastuksessa osumatarkkuus ja intohimo kalastukseen. Entinen kokki, jonka perhe
on saanut nauttia urheilun lisäksi maittavat kala-ateriat.
Kotiseura: RMSK Rauma
Sukelluskalastuksen arvokisamenestys:
SM- kulta (henk. koht.) 1995, 1998, 1999, 2000
PM-kulta (henk.koht) 1995, joukkuekulta 1995, 1998 ja 2004

Tero Salin
Taiteen maisteri Helsingistä, s. 13.2.1968
Tero on erittäin kovassa nousukunnossa niin muotoilussa kuin sukelluskalastuksessa.
Hän oli viimekauden komeetta. Tero todella keskittyy täysipainoisesti harjoitteluun
tähtäimenään Chile tyrskyt.
Kotiseura: Team Kampela, Helsinki
Sukelluskalastuksen arvokisamenestys:
SM: pronssi 2003, joukkuepronssi 2003

Kimmo Hohkuri
Pienviljelijä-kalastaja Raumalta, s. 30.12.49.
Lutherilainen asenne: On uskottava, vaikka mitään ei näkyisikään. Kohokohtia kotimaassa
Karppi 15,5 kg, siika 3 kg
Kotiseura: RMSK Rauma
Sukelluskalastuksen arvokisamenestys:
PM-pronssi 01
SM-hopea 03
SM-joukkuekultaa -99 ja-02
maajoukkue-edustuksia –94 alkaen

Ville Lahikainen
Kehityspäällikkö Helsingistä, s. 16.8.1973
Ville on määrätietoinen kaveri, jonka kapteeni kaudella Suomen maajoukkue on yltänyt
historiallisiin suorituksiin.
Kotiseura: Team Kampela, Helsinki
Sukelluskalastuksen arvokisamenestys:
SM-joukkuehopea 2001
PM-joukkuepronssi 2003
Viron mestaruuskilpailut: Joukkuehopea 2002

Jukka Rapo
Valokuvaaja Helsingistä, s. 06.03.1967
Sukelluskalastajana Jukka on jo pitkään ollut Suomen ja Pohjoismaiden parhaimmistoa
mistä puhuvat selkeätä kieltään hänen mittava arvokisamenestyksensä. Jukan valtteja
ovat hänen rauhallisuutensa sekä mm. maastohiihdolla rakennettu erittäin vahva fyysinen
kunto.
Kotiseura: Team Kampela, Helsinki
Sukelluskalastuksen arvokisamenestys:
PM: hopea 1998, pronssi 2004, joukkuekulta 2001 & 2002, joukkuehopea 1998 ja
joukkuepronssi 2004
SM: mestari 1997, pronssi 1998, 2003, joukkuekulta 2000
Kristiansund Cup joukkuehopea 2003 ja 2004
Muita meriittejä:
Vapaasukelluksen SM joukkuehopea 2001

MM -kisadokumentointi
Suomen MM -kisamatkasta on myös tekeillä laaja valokuvadokumentointi sekä matkapäiväkirja ja videomateriaalia.
Joukkueen jäsenistä Rapo sekä Pyykkö ovat molemmat ammatiltaan valokuvaajia ja Rapo on erikoistunut vedenalaiseen
kuvaukseen. Itse kilpailujen saama median huomio on järjestäjämaassa sekä lajin suurmaissa
melkoinen. Myös Suomi eksoottisena pohjolan maana on saanut kilpailuissa runsaasti huomiota lehdistön piirissä.

MM - Järjestelytoimikunta:
Ville Lahikainen/ Sukeltajaliiton edustaja / villelahikainen@hotmail.com
Jukka Rapo / tiedottaja, lehdistö / jukka.rapo@welho.com / www.jukkarapo.com
Tomi Ihalainen/ internet/ tomi@ihalainen.info
Ville Lahikainen / joukkueen johtaja / villelahikainen@hotmail.com
Matti Pyykkö / sponsoritoiminta / mattispearfish@hotmail.com

